
Fa uns anys Cabrils va iniciar el procés per establir els 
elements identificatius del municipi, com l’escut i la 
bandera. L’escut heràldic es va aprovar el març de 
l’any 2003 però la tramitació de la bandera es va 
veure interrompuda dos anys més tard. 

Considerem que ara ha arribat el moment de 
reprendre aquest procés i completar el tàndem de 
símbols municipals que vam iniciar temps enrere 
amb l’aprovació de l’escut. 

Volem que la bandera de Cabrils identifiqui el conjunt 
de cabrilencs i cabrilenques, i és per això que heu de 
ser vosaltres, els veïns i veïnes, els que decidiu quina 
ha de ser. 

Tot coincidint amb la nostra Festa Major de Santa 
Creu iniciem un procés participatiu perquè pugueu 
triar quina hauria de ser la nostra bandera.

Lina Morales
Alcaldessa de Cabrils

Procés consultiu 
per escollir la bandera 

EL PROCÉS CONSULTIU
Qui pot votar?

Totes les persones majors de 16 anys empadronades a 

Cabrils abans del 2 de maig. 

Quan es pot votar?

Entre el 3 de maig i el 3 de juny.

Com es pot votar?

Físicament a:   

En línia a: participa.cabrils.cat

App CabrilsParticipa

El procés consultiu que s’endega per triar la bandera de 
Cabrils s’emmarca dins d’un procediment administratiu 
complex format per diferents nivells i passos:
- el disseny de la bandera ha de respectar un seguit de 
prescripcions normatives;
- l’organ competent per proposar els símbols locals és el 
Ple de l’Ajuntament, que en aquest cas assumirà com a 
proposta d’acord el resultat de la consulta al veïnat;
- l’expedient se sotmet a informació pública i a continuació 
s’envia a la Direcció General d’Administració Local;
- la DGAL juntament amb l’Institut d’Estudis Catalans 
emeten un informe sobre el disseny d’aquesta;
- si l’informe és favorable, el Ple serà el responsable 
d’aprovar la nova bandera.

l’Ajuntament
la Biblioteca
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Bandera tricolor horitzontal

Bandera apaïsada, de proporcions 
dos d’alt per tres de llarg, blau clar a 
dalt i groc a baix, amb una faixa negra 
de gruix 1/6 de l’alçària del drap, 
entre el blau i el groc.

Bandera tricolor en barra

Bandera apaïsada, de proporcions 
dos d’alt per tres de llarg, dividida 
diagonalment en contrabanda, en 
tres parts: el triangle superior i a l’asta 
blau clar; l’inferior i al vol groc; la 
diagonal central d’amplada 1/6 de la 
diagonal imaginària del drap, negra.

Bandera cantonada amb càrrega

Bandera apaïsada, de proporcions 
dos d’alt per tres de llarg, groga, amb 
el cantó blau d’alçària i llargària la 
meitat de les del drap, carregat d’una 
creu plena negra de gruix 1/12 de 
l’alçària del mateix drap.

Les propostes de banderes que exposem a 
consulta  segueixen el Reglament dels símbols 
dels Ens Locals de Catalunya:

Art. 34 La bandera ha de tenir forma rectangular 

amb una relació de dos d’alçada per tres d’amplada. 

Ha de ser senzilla i dentificativa de l’ens local.

Art. 35 La bandera no ha d’incorporar mai l’escut, 

sinó els seus elements més representatius, com ara 

els esmalts i/o les càrregues. Tampoc no ha 

d’incorporar els seus acompanyaments.

En les dues cares de la bandera, tots els elements han 

de mantenir la mateixa disposició i orientació respec-

te al pal, fent l’efecte de transparència.

Colors de l’escut i de la 
bandera:

Groc (que representa l’or)
Pantone: Process Yellow U

Atzur (blau que es representa 
clar)
Pantone: 298 U

Sable (negre)
Pantone: Extra Black U


	propostes ban text
	propostes ban_banderes.pdf

